Lansarea proiectului de cercetare MIMY: Spre o mai bună înțelegere a procesului de
integrare a tinerilor migranți
Academia de Studii Economice din București este partener în noul proiect UE de cercetare
„MIMY” („Spre o mai bună înțelegere a procesului de integrare a tinerilor migranți”), lansat la 10
februarie 2020 în Luxemburg. Proiectul își propune să îmbunătățească situația tinerilor migranți
în Europa printr-o analiză pe mai multe paliere a diverselor procese de integrare. Colectând date
calitative și cantitative și realizând studii de caz în diferite țări, consorțiul interdisciplinar va
analiza efectele sociale și economice ale integrării pentru a formula ulterior recomandări de
politici, bazate pe fapte concrete. În următorii trei ani, cei 12 parteneri europeni vor primi finanțare
de trei milioane de euro prin programul-cadru Orizont 2020 al Uniunii Europene. Cercetările vor
viza procesul dinamic de integrare, pe multiple paliere: la nivel macro (politici UE referitoare la
migrație), la nivel mezo (sisteme economice și sociale regionale) și la nivel micro (practici
individuale). Academia de Studii Economice din București este implicată în toate pachetele de
lucru și în toate activitățile proiectului, fiind, de altfel, lider al pachetului dedicat analizei
cantitative a fenomenului migraționist la nivel macro și micro (WP2). Echipa ASE este compusă
din prof. univ. dr. Monica Roman (responsabil de proiect), prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, prof.
univ. dr. Laura Mureșan, conf. univ. dr. Ioana Manafi, lect. univ. dr. Smaranda Cimpoeru, asist.
univ. dr. Elena Prada și asist. univ. dr. Vlad Roșca.
Parteneri în proiect: Academia de Studii Economice din Bucuresti (România), Europese
Confederatie Van Organisaties Voor Jeugdcentra ECYC Vereniging (Belgia), EURICE –
European Research and Project Office GmbH (Germania), HAWK Hochschule für Angewandte
Wissenschaft und Kunst Fachhochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen (Germania), ILS –
Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung GmbH (Germania), Kozep-Europai Egyetem
(Ungaria), Malmö Universitet (Suedia), SWPS Uniwersytet Humanistycznospoleczny (Polonia),
The University of Sheffield (Regatul Unit al Marii Britanii), Universitá Cattolica del Sacro Cuore
(Italia), Université du Luxembourg (Luxemburg), Universitetet I Bergen (Norvegia).

